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Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ 

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 44 της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα
για  την  αντιμετώπιση  των  συνεπειών  της  πανδημίας...»  (ΦΕΚ Α ́90),
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4690/2020 (Α ́ 104) καθώς και τις
σχετικές διατάξεις του Ν.4790/2021 για τη λειτουργία των Δικαστηρίων
(ΦΕΚ Α΄ 48).

2. Τη με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 4919/24-10-2021 τ. Β )́ 

3. Τα  οριζόμενα  στο  υπ’αρ.  πρωτ.  ΥΓ  οικ.  56/2.11.2020  Υγειονομικό
Πρωτόκολλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περίπτωση  γ ́  (περί του τεκμηρίου
αρμοδιότητας του  διευθύνοντος  το  Δικαστήριο)  του  Ν.  1756/1988
“Κώδικας  Οργανισμού Δικαστηρίων  και  κατάσταση  Δικαστικών
Λειτουργών” (ΦΕΚ Α ́ 35/1988), όπως ισχύει. 

5. Το  ότι στις 04/11/2021,  εντοπίσθηκε κρούσμα  covid – 19 σε υπάλληλο
της Γραμματείας της Υπηρεσίας.

6. Το  γεγονός  ότι  δεν  υπηρετεί  στην  Υπηρεσία  έτερος  δικαστικός
υπάλληλος με την ιδιότητα του δικαστικού Γραμματέα, προκειμένου να
συνεχίσει  η  λειτουργία  της  Γραμματείας,  καθότι  μέχρι  σήμερα
παραμένουν ακάλυπτες οι τρεις (3) κενές οργανικές θέσεις Γραμματείας
του Ειρηνοδικείου Λήμνου και επιπλέον δεν μπορεί για όσο υφίσταται το
ανωτέρω κώλυμα λόγω νόσησης covid-19, να συγκροτηθεί ο δικαστικός
σχηματισμός του Ειρηνοδικείου Λήμνου προς εκδίκαση υποθέσεων στις
οποίες είναι υποχρεωτική η παρουσία του δικαστικού Γραμματέως.



7. Την  ανάγκη  διασφάλισης  της  δημόσιας  υγείας  και  της  ασφαλούς
λειτουργίας του Δικαστηρίου αυτού. 

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α) Την αναστολή λειτουργίας των εργασιών του Ειρηνοδικείου Λήμνου από
την Πέμπτη 04/11/2021 και ώρα 12.00 μμ. μέχρι  την Δευτέρα  08/11/2021
και  ώρα  15.00  για  να  πραγματοποιηθεί απολύμανση  στους  χώρους  της
Υπηρεσίας.  Μετά  την  πάροδο  του  ανωτέρω  χρονικού  διαστήματος,  θα
ακολουθήσει  έκδοση  νέας  Πράξης  σχετικά  με  την  λειτουργία  της
Υπηρεσίας,  σε  εξάρτηση  με  τη  δυνατότητα  παροχής  υπηρεσιών  της
Γραμματείας  του  Ειρηνοδικείου  Λήμνου  λόγω του  ανωτέρω  κωλύματος.
Αποκλειστικά  για  κατεπείγοντα  ζητήματα,  η  επικοινωνία  θα  γίνεται  στο
τηλέφωνο της Υπηρεσίας 2254022171.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου,
στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης, στο
Δικηγορικό Σύλλογο Μυτιλήνης, στο Α.Τ. Μύρινας και στο Δήμο Λήμνου
και  να  τοιχοκολληθεί στ ην  εξωτερική  και  εσωτερική είσοδο  του
Δικαστηρίου. 

     Μύρινα, 04 Νοεμβρίου 2021

                Ο διευθύνων το Ειρηνοδικείο Λήμνου
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